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Geachte heer, mevrouw,  

Onlangs werd ons bekend dat er bij uw gemeenste een omgevingsvergunning aangevraagd is voor 
nieuwbouw aan de Kerklaan 113B te Heemstede. De nieuwbouw betreft, zo hebben wij begrepen, 
een combinatie van winkel/ kantoor- en woonruimte in de vorm van acht appartementen met in 
totaal vijf parkeerplaatsen.  In het licht van deze vergunningsaanvraag vragen wij, bewoners van (….),
uw aandacht voor de verkeerssituatie in onze straat. Naar onze waarneming is zowel de verkeersdruk
als de parkeerbehoefte in de Kerklaan hoog. Met de bouw van acht appartementen zal de 
parkeerbehoefte naar onze inschatting toenemen. Dat maakt dat wij oprechte zorgen hebben over 
de verkeersveiligheid in de straat. Wij lichten dat graag toe.  

Met enige regelmaat zijn wij getuige van ‘’bijna-ongevallen’’, verkeersincidenten of blikschade aan 
geparkeerde auto’s op de Kerklaan. ‘’Bijna-ongevallen’’ doen zich veelal voor op de momenten dat 
de kinderen van Basisschool Icarus en de aangrenzende BSO Les Petits ‘met de auto gebracht of 
gehaald worden. Parkeren gebeurt in de directe omgeving van de panden aan de Kerklaan, nrs  111 -
115 en nrs 86 - 94. De parkeerdrukte als gevolg van brengen en halen is weliswaar van beperkte 
duur, maar wel structureel en bovendien chaotisch van aard. Wegens gebrek aan parkeerruimte 
parkeren mensen op de stoep of met de alarmverlichting aan op het fietspad. Dergelijke manoeuvres
hinderen de doorstroom van het verkeer in onze straat en werken onveilige verkeerssituaties in de 
hand.  

Sinds de Burg. van Lennepweg éénrichtingsverkeer is, signaleren een toename van de parkeerdrukte 
op de Kerklaan tijdens breng- en haalmomenten van schoolkinderen. Daarnaast is ‘’hybride-werken’’ 
als gevolg van Corona toegenomen, waardoor bewoners logischerwijs structureel meer beslag op de 
parkeerhavens leggen. Acht extra woningen in de straat en naar inschatting een tenminste gelijk 
aantal extra voertuigen van bewoners, bezoek ect. leggen meer druk op de parkeercapaciteit. 
Mogelijk stijgt het aantal onveilige verkeerssituaties daardoor ook.   Zoals gezegd geeft ons dit 
aanleiding tot zorg. Alhoewel wij ons realiseren dat u nog geen vergunning heeft verleend, hechten 
wij eraan om onze zorg over de verkeersveiligheid in onze straat op voorhand met u te delen.  

Mocht u behoefte hebben aan nadere toelichting, dan zijn wij daar vanzelfsprekend toe bereid.  

Met vriendelijke groet,  

(……..) 


